AŞA Î}-AM CUNOSCUT PE- IULIAN ,ANT«;)NESCU
de IOAN UNGUREANU

Prin anii '60, în zilele de duminică, băcăuanii iubitori de activităţi
de sală erau invitaţi pi:-in mijloacele . mass-media locale la conferinţele
ţinute, de regulă la Casa 'de Cultură, de un · om devenit familiar pentru
mulţi locuitori ai urbei : IULIAN ANTONESCU.
De altfel, se cuvftne o primă precizare şi anume că frecvenţa prezenţei
profesorului în faţa 1 publicului din_ diferit� medii era destul de intensă,
1
de vreme ce cotidianul local anunţa. la un moment dat, cea de a 2000-a
conferinţă a sa.
De cele mai multe ori, expozeurile sale pe problematici istotice şi cul
tural-Ştiinţifice se desfăşurau în sab mare, îri faţa un.ui auditoriu n umeros
şi constant, dar şi destul de eterogen medici, profc�;orli i ngineri, fun�ţio
nari, elevi şi studenţi şi · o însemna El pondere de pension2.ri.

O altă remarcâ majoră ar fi aceea că acest public nu era "mobilizat"
prin mijloace coercitive şi presiuni · 'd e tot felul, practicate la ordinea zilei
pe atunci, cînd exista o largă paletă de acţiuni festiviste cu ton oficial de
care urbea nu ducea deloc lipsă. Fenomenul se expHcă simplu această
atracţie era provocată de harul său de. orator fără egal, dotat cu cunoş
tinţe enciclopedice, folosite cu meşteşug nemaiîntîlnit pentru a deveni
idei cu forţă "magnetică" copleşitoare, asupra intregii asistente.

e,

Ascultam magistrul cu · nestă"vilită admiraţi
ori de cîte ori aveam
posibilitatea, lunecînd pe forţa magică a cuvintelor sale, .pînă lâ uitarea
de sine (să nu spun pînă la transcendenţă) ca şi ceilalţi participanţi. Păcat
că superlativul nu permite grad de comparaţie pentru a evidenţia a
bundenta materiei cenuşii la acest om extraordi�ar, care era, totuşi, un om
intre oameni, mode�t în toate, de la ţinuta vestimentat;ă şi pînă la comuni
.carea directă cu semenii săi.

Nu folosea nici odată pupitrul. Retorica sa era absolut liberă (nu
avea notiţe nici cît o cutie de chibrituri). Fluviul ideilor, ca şi suspansurile
se completau cu citeva elemente de figuratie. : înainte de .a-şi începe · ex

pozeul, îşi fţxa privirea undeva la locul de întîlnire dintre plafon -şi pe

retele din spa,tele sălii. Din acest moment nu mai vedea şi nu mai auzea
pe nimeni ...
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La ·anumite intervale -de..timp făcea cîţiva paşi pentru a-şi aduna gîn

durile. , Accentuarea unor idei o realiza prin orientarea degetului arătător
către zenit, undeva la n i velul ochilor, puţin lateraL Atunci cîn d îşi ex
prima . admiraţia, exclama, invoca sau enunţa un imperativ, îşi deschidea
Larg braţele în faţă.
Cuvînta, �tfel, la o sală mută · ca d e mormînt. total captivată, în care
timpul mi se ·mai . măsura de nimeni, trecînd neobservate două şi chiar
trei ore.
Avînd o capacitate extraordinară de improvizaţie, folosea c.u dibăcie
neîntrecută exprimarea p lastică, metafora, figura da stil, teza şi .anti�
teza, divagaţia bine măsurată ' Şi, de· .ce nu; satira şi umor�l rafinat.
Opera cu multă uşurinţă pe corzile sensibile ale me di taţi ei şi reflec
ţiei. Incerc să redau un aslfel de episod. Intr-un context adecvat, orEJtorul
s-a exprimat cam aşa · : ,;In campani a din Rusia, NapolMh a condus o� ar
mată constituită, în principal, din ' trei elemento : c ălăreţuL calul şi şeaua
dintre ei. Fi e care din aceste elemente s-au situa t într-tm anume fel faţă
de vitregiile războiului : călăreţul a mînuit armel e, a. suportat durerea
rănilor, foaffi€a ş i fr igul ; calul a s:mţit greut atea de pe el şi alte poveri, ·
rănile, foamea ; s i ngurul �len'lent care n-� simţit nimic a f o st şeaua. Ră
măne de văzut, dragii mei, în ce poziţie din cele tr ei ne si tu ăm în viaţă
fiecare dintre noi". ·
·

·

Marea sa preocupare era în p e rmanen ţ ă obţincren fondurilor necesare
dezvo�tării activităţii şi bazei muzeistice de or1ce natură. In acest scop
folosea toate m i j loace :e posibEe pentru sensibili?areo. antori tă ţ i lor de orice
n ; vel făcînd de fiecare dat;3., o .;·;_:: u mentaţie sur; ţintttă chiar şi acolo u n de
urechile păreau înfundate.
Era atît de original în pJ.edo:� ;; ' l e sale pe ntru m'Jze>c, înclt pătrunde a
pur şi simplu, pe căi rn ai puţin ortodo�:e pr in săli cu artivităţi închise unde,
desigur era un "nechemat'', de pllrlă, în conferinţele de par ti d rcgi,o
nale. raionale, orăşeneşti şi după l !J G 8 , judeţene, unde prinzînd momentul
f;:vorabil, spre stupoarea asjstenţeL total neayertizată începea să vorbească
din spatele sălii şi · continua de lîngă prezldiu:
Graţie reputaţiei de om de vastă cultură, era i nvitat uneori să vor
be as că activiştilor d in fostele structuri politice şi administ:r:ative. In
asemenea medii începea cu · cuvinte măgulito are care ascundeau o �
cuţltă i r o nie : ,,Am aleasa ocazi e de a mă afla in faţa cre m ei int elec tu ale
a regiunii (raionului, după caz - n .n.)", sau "Aici se află o amenii de
bază ai ora�uluL." De rel'7laircat că, destui semidocti infatuaţi îi luau de
"
bună afirma ',ia, fără rezerve.

ln anii '60, Muzeul de Istorie B acău se află ip actuala clădire a Ins
pectoratului Silvic d i n strada Nicolae · Titulescu. Intr-o bină zi, s-a ni
merit ca să facă ghi d aj unui grup d€ tineri, printre care mă aflam; în
suşi directorul complex ului, Iuţian Antonescu, In faţa imaginilor şi a

vitrinelor cu unelte create d e oinul paleoliticului dar şi a incitării pro
vocate de explicaţiile ghiduh.ii priv�nd originea omului, cineva s-a adre
sat cu întrebarea

"Ei bine, de :� nu se

m�t transformă

în oamen i ? ! " La care, directorul-ghid a răspuns
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proces a avut loc într-o perioadă îndelungată, de maL multa milioane
de ani, iar metamorfozarea s-a realizat dintr-un anumit tip de maimuţă
antropoidă, pe anumite coordonate geografice şi climatice favorabile. E
xistă doar o singură excepţie de la regulă şi aceea este apariţia tovarăşu
lui L. (numele a fost pronunţat în întregime - n.n.) de la Consiliul popu
lar regional, ·care provine dintr-o maimuţă înrudită cu măgarul ! "
Pentru cei avizaţi, această butadă a fost înţeleasă. c a o amărăciune
a harnicului ctitor de muzee care, nu avea nici pe departe sprijinul ma
terial necesar, tovarăşul L. gospodărind pe atunci bugetul regiunii, fapt
pentru care intra mereu în conflict cu împătimitul profesor Antonescu .
Acelaşi om volubil şi exuberant era Iulian Antonescu oriunde, pe
stradă, în magazine etc. Dacă îl cunoşteai, te simţeai obligat s� îl sa
luţi, dar nu de puţine ori, calculai greşit momentul. pentru că el ţi-o
l ui înainte, plimbîndu-şi pălăria în evantai. Şi trebuie spus că nu avea
în vedere nici o ierarhie. Era suficient numai să aibe impresia că te-a
cunoscut undeva pentru a te trezi că eşti salutat de dînsul. Şi nu era
aceasta a falsă modestie sau u n exces comportamental. Aşa era EL, sau
cel puţin, aşa l-am înţeles eu.
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